
Co považuji za jisté (Vím na 100%, že to tak je)

• Smrt a daně 
• Strach a chamtivost jsou silné motivátory. 
• Jednotlivci, podniky a vlády dělají to, o čem si myslí, že je pro ně přínosem. 
• Podniky a vlády chrání své produkty a území, brání se konkurenci a nepřátelům. 
• Koncentrované bohatství vytváří moc a korupci.  Čím větší je koncentrace bohatství, tím větší a 

rozšířenější moc a korupce (v zájmu zachování moci).
• (Systém složeného úročení vede ke značné koncentraci bohatství v rukou menšiny)
• Zlato a stříbro byly penězi více než 3000 let. 
• Systémy nekrytých papírových měn vždy selhaly.

Co si myslím, že je PRAVDA

• Základním produktem centrálních bank jsou nekryté papírové peníze tisknuté ve stále se zvyšující 
množství. 

• Centrální banky budou bojovat proti všem konkurentům svých měn. Nejstarším konkurentem 
nekryté papírové měny jsou zlato (a stříbro), prastaré peníze. 

• Politici chtějí utrácet peníze a zvyšovat svou moc. 
• Bankéři chtějí vytvářet peníze, půjčovat je vládám a tím si zajistit trvalý a rostoucí zdroj příjmů.
• (Tiskem nových peněz se bohatství nevytváří, pouze se přesunuje k těm, co je používají dříve)

Co si myslím, že jsou následky 

• Bankéři používají své bohatství, k "ovlivňování" politiků.  Politici reagují vytvářením 
výhodnějších právních předpisů. Tak to funguje už po staletí. 

•  Centrální banky chtějí stále rozšiřující se nabídku peněz a stále rostoucí dluh.  Důsledkem je, že se 
spotřebitelské ceny nevyhnutelně zvýší. 

• Zhroucení měny je jako run na  banky - každý se snaží ochránit jeho/její bohatství od papírové měny 
(nebo banky) kvůli ztrátě důvěry.  V systémů částečných rezerv jsou runy na banky 
nevyhnutelné.  I když to může trvat mnoho desetiletí, nekryté papírové měny jsou nevyhnutelně 
devalvovány a nakonec zkolabují. 

• Runů na banky a měnového kolapsu se obávají bankéři i politici a dělají co mohou, aby 
podpořili důvěru ve své produkty a umlčeli své konkurenty.

(Nejen) Ve Spojených státech

• Dluh a vládní výdaje se budou zvyšovat až doby krachu/resetu systému. 
• Krach/reset systému bude znamenat kolaps dolaru. 
• Zlato a stříbro nakonec zvýší mnohonásobně ceny kvůli ztrátě důvěry v dolar a poklesu jeho 

hodnoty. A také ztrátě důvěry v bankovní systém a udržitelnost současného finančního systému. 
• "Papírové zlato" bude vnímáno tak, jak tomu ve skutečnosti je - slib, který nemusí být zaplacen. 
• Fyzické zlato bude vnímáno jako, to co čím doopravdy je - skutečné bohatství. 
• USA a Evropa posílají své skutečné bohatství - zlato - do Číny, Indie, Ruska a Středního východu.  

Čína, Indie a Rusko kupují agresivně a vědí, že výměnou papírových dolarů a eur za zlato posílí své 
ekonomiky i budoucí vlády. 

• Otevřeně se spekuluje, že mnoho zlata, které patří státům a centrálním bankám, a které by mělo být 
údajně uloženo v USA a Evropě, je buď pryč, pronajato nebo podléhá nějakému druhu závazku.

Přijměte to, co nemůžete změnit a jednejte na základě faktů, ne základě naší současné finanční a ekonomické 
fikce (kterou nám předkládají média).  Ochraňte svůj finanční blahobyt s fyzickým zlatem a stříbrem 
bezpečně uloženém na zabezpečeném místě.

Poznámka: U údajů uvedených v závorkách se jedná o doplnění překladatele. 

http://www.deviantinvestor.com/4355/4355/
http://zlato.toje.in/aktuality.html
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